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Kursplan
Kursens benämning:
Östersjön – strategi, operationer och taktik ur ett historiskt perspektiv
Engelsk benämning:
The Baltic Sea – strategy, operations and tactics from a historical perspective
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:

Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1MH029
Vårterminen 2016
Denna kursplan är beredd av ämnesrådet i militärhistoria vid Försvarshögskolan
2015-08-31, samt fastställd 2015-09-04 och reviderad 2016-02-22 av Forskningsoch utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan.
Militärvetenskapliga institutionen
Historia med inriktning mot militärhistoria
Grundnivå
7,5 högskolepoäng

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Hi A och Eng B.
Huvudområde:
Historia med inriktning mot militärhistoria
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg:
Kursen behandlar Östersjöregionens militärhistoria med tyngdpunkt på
utvecklingen under de senaste 200 åren och med utgångspunkt i tre teman. Det
första temat behandlar Östersjön på strategisk nivå, där de geopolitiska
sammanhangen berörs i ett längre tidsperspektiv. Det andra temat behandlar den
operativa nivån med specialstudier av Åland, Gotland, Finska viken och Estland,
med syfte att analysera de specifika företeelser som präglar krigföring i
Östersjöregionen – öarna, skärgårdsterrängen och de korta avstånden. Det tredje
temat behandlar taktisk nivå med fokus på hur stridskrafter bör vara organiserade
och utbildade för att uppträda i ett sådant operationsområde, och berör bland annat
amfibiekrigföringens problem. Varje tema inrymmer ett antal föreläsningar samt
ett examinerande seminarium. Förutom av dessa seminarier utgörs examinationen

2 (3)
Datum

2016-02-22

av ett krigsspel samt hemskrivning. Deltagande i seminarier och krigsspel är
obligatoriskt.
Kursens lärandemål:
Efter att genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 förklara Östersjöområdets geopolitiska och strategiska roll i en global och
europeisk kontext, ur nutida och historiskt perspektiv
 redogöra för militäroperativa förhållanden i Östersjöområdet, ur nutida
och historiskt perspektiv
 diskutera hur militär förmåga skapas i Östersjöområdet utifrån skiftande
samhälleliga och teknologiska förutsättningar, ur nutida och historiskt
perspektiv
Färdighet och förmåga
 muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och diskutera
sammanhang, perspektiv och problemställningar när det gäller strategi,
operationer och taktik utifrån vetenskaplig litteratur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 analysera och värdera olika aspekter av krigföring och militär
resursanvändning i Östersjöregionen
 analysera militärhistoriska problem utifrån en vetenskaplig-kritisk attityd
 värdera och källkritiskt granska militärhistorisk litteratur
 inta ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt på elementär nivå
Kunskapskontroll och examination:
Studenten examineras genom skriftlig tentamen samt krigsspel och obligatoriska
seminarier med aktivt deltagande. Examinator kan besluta om komplettering för att
betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås.
Antal examinationstillfällen:
Vid underkännande gäller att studenten som fått betyget U har rätt att genomgå
ytterligare tentamina så länge kursen ges. Antalet examinationstillfällen är inte
begränsat.
Betyg:
Betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) används.
Betygskriterier presenteras skriftligen i samband med kursstart.
Kurslitteratur och övriga läromedel:
Kurslitteratur framgår av bilaga 1.
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Övergångsbestämmelser:
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminers period examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt:
Kursen ges som fristående kurs och kan även ges som uppdragsutbildning.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvariges försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar på kursen.

